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SI DIOS QUIERE
16-DAAGSE RONDREIS
VERTREKDATA

PRIJS per persoon

19 CB03

van
03.03.20

t.e.m.
18.03.20

2 persk.
€ 5.790

1 persk.
€ 6.990

20 CB01
20 CB02
20 CB03

04.08.20
24.11.20
02.03.21

19.08.20
09.12.20
17.03.21

€ 6.190
€ 6.190
€ 6.190

€ 7.490
€ 7.490
€ 7.490

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

■■

■

voor programma zie brochure 2019-2020

Santa Marta
Tayrona

Cartagena

COLOMBIA
Medellín

Bogota
Cali
Neiva
Popayán
San Agustín
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COLOMBIA
BLIKVANGERS
Medellín: een stad die uitblinkt in innovativiteit
Popayán: kennismaking met de Witte stad
San Agustín: precolumbiaanse kunst en authentieke koffieplantage
Bogotá: Candelaria, het goudmuseum en Monserrate
Cartagena: mooiste stad van Colombia en Unesco werelderfgoed

NATUURERVARING
Panoramische rit door de páramo en het park van Puracé
Estrecho de Magdalena
Tatacoawoestijn
Natuurpracht aan de Caribische kust
Unieke Don Diego rivierafdaling
Mangroven in La Boquilla (optioneel)

VOLPENSION
m.u.v. de lunch op dag 14, tenzij je deelneemt aan de facultatieve
mangrovetour

Dag 1 BRUSSEL – MEDELLÍN
We vertrekken vanuit Brussel naar Medellín. Na aankomst rijden
we meteen naar het PARK 10 HOTEL voor een snackdiner en onze
overnachting. (snackdiner)
Dag 2 MEDELLÍN
Na het ontbijt ontdekken we de stad van de eeuwige lente: Medellín.
We maken onmiddellijk kennis met de vriendelijke en altijd lachende
bevolking. Een Colombiaan gelooft dat alles voorbestemd is en dat de
toekomst niet te sturen is. God regelt alles en daarom hoor je wel 100
keer per dag ‘si Dios quiere’ (als God het wil). We rijden naar de grote
fruitmarkt van Medellín waar we heel wat voor ons onbekende vruchten
zullen voelen, ruiken en proeven. Colombia is dan ook het land met
de grootste fruitbiodiversiteit. We laten ons verrassen door lulo, borojó,
guanábana, níspero of tomate de árbol. Deze exotische vruchten zijn
maar een greep uit het overweldigende aanbod! Verse sapjes worden
door elke Colombiaan geapprecieerd en we kunnen er dagelijks van
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genieten in bijna elk restaurant of eethuisje. Na de lunch bezoeken we
het museum van Antioquía, gelegen aan de bekende Plaza Botero. De
Colombiaanse kunstenaar met wereldfaam, Fernando Botero, schonk
talloze beelden en schilderijen aan zijn thuisstad Medellín. Zijn werken
dateren uit verschillende periodes en gunnen ons een eerste blik in
het verleden en het heden van Colombia. Hierna maken we nog een
wandeling in het centrum en worden we ondergedompeld in de sfeer
van deze levendige stad. We dineren in een lokaal restaurant en
overnachten in het hotel. (O,L,D)
Dag 3 MEDELLÍN: GUATAPÉ
Vandaag nemen we uitgebreid de tijd om de prachtige bergen van de
Cordillera Central te ontdekken. Na het ontbijt verlaten we Medellín
en rijden in oostelijke richting naar een van de kleurrijkste stadjes
van Colombia: Guatapé. Onderweg worden we beloond met prachtige
Andeslandschappen en zien we vele veldjes waar voornamelijk maïs,
bonen, aardappelen, uien en pepers verbouwd worden. Guatapé heeft
haar naam te danken aan een cacique of chief van een indianenstam
die het gebied bewoonde voor de komst van de Spanjaarden. De
grootste trekpleister van dit plaatsje is ongetwijfeld La Piedra del
Peñol. Deze granieten monoliet is maar liefst 60.000 ton zwaar, 200
meter hoog en is met zijn immense afmetingen de derde grootste rots
ter wereld. Door de aanleg van een stuwdam in 1970 genieten we
van een prachtig uitzicht over talloze eilandjes die omringd worden
door het turquoise water van de dam. Een volgend hoogtepunt is een
bezoek aan het stadje zelf. De gevels van de huizen zijn in prachtige
kleuren geschilderd en elke woning heeft zijn eigen sculptuur of
zócalo. We slenteren door de authentieke straatjes en zien hoe elke
zócalo een eigen verhaalt vertelt. Na onze kennismaking met dit
kleurrijke Andesdorp rijden we terug naar Medellín waar we dineren
en overnachten. (O,L,D)
Dag 4 MEDELLÍN – CALI – POPAYÁN
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Medellín voor onze
binnenlandse vlucht naar Cali, de derde grootste stad van Colombia.
Bij aankomst gaan we lunchen in een lokaal restaurant en vervolgens
rijden we in zuidelijke richting naar Popayán. Deze Witte Stad of
Ciudad Blanca lag op de handelsroute van Peru, Ecuador en Cartagena

en dankzij goud- en zilverwinning won ze snel aan belang. Rijke
afstammelingen van de Spaanse elite vestigden zich in de stad en
binnen de kortste keren werden prachtige koloniale huizen en kerken
gebouwd. De macht van de katholieke kerk is nog steeds zichtbaar
en tijdens de Heilige Week vereren duizenden toeristen de stad met
een bezoekje. De eerste religieuze processie begint op Goede Vrijdag
en ook de dagen erna kleuren talrijke heilige beelden de straten van
Popayán. Wij maken een kleine wandeling in het oude centrum wat
ons mooie plaatjes oplevert van de prachtige koloniale gebouwen. Na
ons diner overnachten we in het unieke HOTEL DANN MONASTERIO
POPAYÁN met zijn typische Spaanse galerijen. (O,L,D)
Dag 5 POPAYÁN – SAN AGUSTÍN
We genieten van ons ontbijt en vervolgens zetten we onze reis verder in
zuidoostelijke richting naar de archeologische hoofdstad van het land:
San Agustín. Het is een van de mooiste, maar ook meest uitdagende
routes van Colombia die ons door het Nationaal Park van Puracé voert.
We bevinden ons op de vulkaanketen van Coconucos in de Centrale
Cordillera de los Andes. Hier worden ook de vier belangrijkste rivieren
van Colombia geboren. De Puracé of Vuurberg is de actiefste vulkaan
van het land. Het park herbergt tevens een van ’s werelds meest
waardevolle ecosystemen: de páramo. Het is kenmerkend voor het
hogere deel van het Andesgebergte en bestrijkt steeds een gebied
tussen de boomgrens en de permanente sneeuw. Bergen, meren en
valleien begroeid met bossen en struiken zorgen voor magnifieke
landschappen. De páramo is uniek in zijn soort en herbergt tal van
endemische plantensoorten waaronder de Frailejon. Met haar dikkere
stengel, harige bladeren en gele bloemen behoort ze tot de familie van
de zonnebloem. Andere residenten zijn de Andes brilbeer, herten, de
tapir van de páramo, de poema en de majestueuze Andes condor. Net
voor we San Agustín bereiken, wordt het duidelijk dat de landbouw in
het departement van Huila primeert. Suikerriet, koffie en vele tropische
vruchten sieren de bergflanken. We dineren en overnachten in het
charmante MONASTERIO SAN AGUSTÍN. (O,L,D)
Dag 6 SAN AGUSTÍN
We vertrekken na het ontbijt naar het archeologisch park van San
Agustín. Het park heeft een totale oppervlakte van 78 hectare

en is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van
Colombia. San Agustín draagt dan ook met trots de titel van
precolumbiaanse hoofdstad van het land. We bevinden ons
op een heuse necropool, een bijzonder nalatenschap van een
cultuur waarover nog heel wat mysteries bestaan. We wandelen
over mooie paden langs een reeks fascinerende beelden en
begraafplaatsen. Bij de ceremoniële fontein zien we artistieke
en religieuze etsen van 34 figuren in reliëf met daartussen fijn
ontworpen kanaaltjes. Na een korte klim komen we aan bij Alto
de Lavapatas waar we genieten van een prachtig uitzicht op de
omliggende vulkanen en de vele koffieplantages. Als er voldoende
tijd is, wandelen we nog even door El Bosque De Las Estatuas
waar maar liefst 35 unieke beelden voor ons poseren. Om een
beter inzicht te krijgen in het dagelijks leven van de verschillende
indianenstammen van dit gebied nemen we een kijkje in het
archeologisch museum. Hier zien we keramische vazen, juwelen,
houten sarcofagen, pijlen, trommels, fluiten en overblijfselen
van maïs en bonen. Na onze lunch bezoeken we de Estrecho
de Magdalena. Grote hoeveelheden water persen zich door deze
vernauwing van amper 1,70 meter: een mooi waterspektakel.
We bevinden ons hier letterlijk op de scheiding van de Oostelijke
en Centrale Cordillera. We dineren en overnachten in het hotel.
(O,L,D)
Dag 7 SAN AGUSTÍN – NEIVA
Na een lekker ontbijt bezoeken we een mooie, authentieke koffiefinca
(plantage) waar we een bijzondere rondleiding krijgen van een lokale
koffieboer in Huila. Drie bergruggen van het Andesgebergte verdelen
het land in verschillende regio’s. De complexe topografie van de
gebieden heeft een buitengewone hoeveelheid van microklimaten en
biodiversiteit gecreëerd. Het zuidwesten van Colombia is misschien
niet de meest bekende koffiestreek van het land, maar produceert
wel koffie van een uitzonderlijke kwaliteit die wereldwijd meer en
meer geapprecieerd wordt. We lunchen in een lokaal restaurant
en rijden vervolgens naar Neiva langs de mooie Magdalena rivier.
Dankzij haar geografische ligging speelde deze waterloop al een
belangrijke rol tijdens de precolumbiaanse periode. Zo was er
immers contact mogelijk tussen de lokale indianenstammen en
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de verschillende bevolkingsgroepen van Meso-Amerika. Vandaag
is deze rivier verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de
elektriciteitsproductie van Colombia, mede dankzij de bouw van
vele stuwdammen en -meren. We dineren en overnachten in het GHL
NEIVA HOTEL. (O,L,D)
Dag 8 NEIVA – TATACOA – NEIVA – BOGOTÁ
We rijden na het ontbijt naar de Tatacoawoestijn, de tweede droogste
plaats van Colombia. Het is bijna onmogelijk zich voor te stellen
dat dit rotsachtige terrein tijdens het Tertiair een tropische tuin vol
bloemen en bomen was. Water, wind en hoge temperaturen zorgden
voor een sterk geërodeerde bodem die uit sedimentair gesteente
bestaat. We maken een mooie wandeling langs de bijzondere rode
en grijze rotsformaties. We genieten van onze lunch in de woestijn
en keren vervolgens terug naar Neiva waar we ons nog even kunnen
opfrissen in het hotel. Na een snackdiner vliegen we naar Bogotá. De
hoofdstad van Colombia wordt helemaal omgeven door bergen en
ligt op 2.600 meter hoogte. Duizenden Colombianen en expats zijn
door de grote werkgelegenheid naar Bogotá getrokken waardoor de
stad de laatste jaren is uitgegroeid tot een wereldstad van formaat.
Met zijn meer dan acht miljoen inwoners is Bogotá het politieke,
financiële en culturele centrum van het land. Spaanse koloniale
gebouwen en moderne wolkenkrabbers wisselen elkaar overal af.
Bogotá werd gesticht in de 16e eeuw en is een bezoek meer dan
waard. Na aankomst overnachten we in het charmante HOTEL DE LA
OPERA. (O,L,snackdiner)
Dag 9 BOGOTÁ
Na het ontbijt beginnen we aan ons stadsbezoek in Bogotá. We
kuieren door La Candelaria, het oude stadscentrum met prachtige
gebouwen in koloniale stijl. We wandelen naar een klein museum
waar zich de privéverzameling van Botero bevindt. Hier bewonderen
we een paar van zijn eigen werken, maar ook schilderijen van
kunstenaars zoals Pablo Picasso en Claude Monet kleuren hier de
wanden. We komen langs typische straatjes en pleintjes, nemen de
funicular of kabelbaan naar Monserrate en genieten daar van het
spectaculaire uitzicht over Bogotá. Na de lunch bezoeken we een
van de grootste goudmusea ter wereld. De collectie van keramiek en
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goud is werkelijk spectaculair. We dineren in een gezellig restaurant
in de oude stad. (O,L,D)
Dag 10 BOGOTÁ – SANTA MARTA
Na het ontbijt is het tijd voor onze binnenlandse vlucht naar Santa
Marta. Dit mooie badplaatsje ligt aan de Caribische kust en de Sierra
Nevada de Santa Marta, het hoogste kustgebergte ter wereld,
kleurt met haar majestueuze toppen het oosten van de stad. De
kilometerslange zandstranden en uitgestrekte koraalbanken maken
deze plaats erg geliefd en veel mensen uit grote Colombiaanse
steden hebben hier een buitenverblijf. Na aankomst rijden we naar
ons hotel waar we nog een paar uurtjes kunnen genieten van zon,
zee en strand. We dineren en overnachten in CAYENA BEACH VILLA.
(O,L,D)
Dag 11 SANTA MARTA: TAYRONA NATIONAAL PARK
Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar het nabijgelegen Tayrona
Nationaal Park. We wandelen door het regenwoud naar een mooi
strand waar we een verfrissende duik nemen in de Caribische zee.
Het park heeft zijn naam te danken aan de Tayrona-indianen. Een
klein stukje van hun cultuur bleef bewaard dankzij hun rechtstreekse
afstammelingen, de Koguis, alsook door drie andere indianenstammen
die teruggetrokken leven in de Sierra Nevada van Santa Marta.
Het park werd gesticht in 1864 en speelt een belangrijke rol op
ecologisch en cultureel gebied. Het park heeft een grote variëteit
aan fauna en flora. Met een beetje geluk zien we de zwarte brulaap
en de titi aapjes, rode spechten, leguanen, hagedissen en enkele
van de 400 vogelsoorten zoals arenden, condors en papegaaien. Na
onze lunch varen we de Don Diego rivier af per rubberband. Tijdens
deze rustige tocht krijgen we de unieke kans om van het omringende
regenwoud vol geluiden te genieten. We dineren en overnachten in
het hotel. (O,L,D)
Dag 12 SANTA MARTA – CARTAGENA
Na het ontbijt verlaten we het departement Magdalena. Onderweg
komen we voorbij de Ciénaga Grande de Santa Marta, een gebied
dat het belangrijkste ecosysteem ter wereld herbergt: de mangroven.
Tijdens onze rit zien we enkele paalwoningen en de bewoners ervan

zijn volledig afhankelijk van de visvangst. Verder zuidwaarts ligt de
belangrijkste havenstad van Colombia: Barranquilla. Deze metropool
bruist van leven en elk jaar zakken één miljoen toeristen af om
er carnaval te vieren. De bekende zangeres Shakira en Paulina
Dieppa, Miss Universe in 2014, werden in deze stad geboren.
Na onze lunch in een lokaal restaurant rijden we nog steeds
parallel met de Caribische zee in zuidelijke richting naar onze
eindbestemming: Cartagena de Indias. Deze wondermooie stad
lijkt wel uit een sprookje van Duizend-en-één-nachten te komen.
Koloniale gebouwen, kleine pleintjes, verborgen patio’s met
fonteinen, kleurrijke bloemen en joviale Colombianen maken van
ons verblijf een onvergetelijke ervaring. We dineren en overnachten
in het BASTION HOTEL. (O,L,D)
Dag 13 CARTAGENA
We bezoeken na het ontbijt het Castillo de San Felipe. Dit Spaanse
verdedigingswerk uit de 17e eeuw is het grootste fort dat ooit door
de Spanjaarden gebouwd werd. Het bestaat maar liefst uit zeven
batterijen die door verschuifbare bruggen en ondergrondse gangen
met elkaar verbonden waren. San Blas de Lezo, een Spaanse
kapitein die Cartagena redde van de grootste invasie ooit van de
Engelsen, is nog steeds een volksheld. Na de lunch kuieren we verder
door deze veelzijdige stad. Cartagena de Indias, de ommuurde stad,
doet haar reputatie eer aan en staat dan ook sinds 1980 op de
Unesco werelderfgoedlijst. De grote hoeveelheid archeologische
vondsten wijst erop dat de hele streek zo’n 7.000 jaar geleden
al bevolkt was. Cartagena de Indias werd in de 16e eeuw gesticht
door de Spanjaarden dankzij haar strategische ligging. Het was een
belangrijk ankerpunt voor de zilvervloot. Hierdoor werd het mooie
stadje jammer genoeg vaak belaagd door piraten. Slavernij kwam
veelvuldig voor en de haven van Cartagena diende dan ook als
verkooppunt van deze slaven. We dineren in een lokaal restaurant
en overnachten in het hotel. (O,L,D)
Dag 14 CARTAGENA
Vandaag is een speciale dag, want we kunnen genieten van een
heerlijke vrije dag in Cartagena of deelnemen aan onze optionele
excursie van een halve dag: een boottocht door de mangroven van La
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Boquilla. Na ons ontbijt rijden we naar La Boquilla, net ten noorden
van Cartagena. Met een lokale vissersprauw ontdekken we de
magische wereld van de mangroven. De mangrove is van nature een
rijke boom die wereldwijd bedreigd wordt door de mens. Ze worden
omgehakt voor de aanleg van golfterreinen, palmolieplantages en
de aanleg van grote garnalenfarms. Het fragiele ecosysteem waar
zoetwater en zeewater zich met elkaar vermengen, wordt dan ook in
gevaar gebracht. Mangroven hebben vele functies en zorgen ervoor
dat de zee en de rivieren in symbiose met elkaar samenleven. De
bomen zijn sierlijk en hechten zich met hun grote wortels vast in de
modder. De mangroven bieden een grote variëteit aan fauna en flora.
Het is de habitat van verschillende soorten vogels, vissen en krabben.
Voor zij die liever van een vrije dag genieten; Cartagena heeft het
allemaal! Je kan heerlijk zwemmen in het rooftop zwembad van
het hotel, één van de vele musea bezoeken of door de wondermooie
straatjes slenteren en genieten van de Colombiaanse muziek op de
talloze terrasjes. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten
in het hotel. (O,D)

OPMERKING
De facultatieve excursie van een halve dag naar La Boquilla dient
geboekt te worden bij inschrijving, zodat de reservatie tijdig gemaakt
kan worden. De lunch is bij de prijs inbegrepen. Prijs: €105 p.p.,
vooraf te betalen, gegarandeerd vanaf 4 personen.

Dag 15 CARTAGENA – BRUSSEL
Op onze laatste ochtend is het tijd voor een beetje actie. We nemen
de fiets en verlaten de ommuurde stad van Cartagena. We fietsen
een stuk via de hoofdbaan langs de uitgestrekte stranden aan de
Caribische zee in de richting van Bocagrande, de rijkste wijk van de
stad met de meest moderne en hoge gebouwen. Wie ’s morgens
heel vroeg naar deze stranden komt, ziet veel mensen joggen, yoga
beoefenen, wandelen en zich vervolgens op een heerlijke, verse
fruitsalade trakteren. We maken kennis met een ander Cartagena
waar ook de grote haven deel van uitmaakt. Naast het toerisme is
de petrochemie erg belangrijk voor de lokale economie. Bij Boca
Chica zien we hoe het voor talloze schepen steeds mogelijk was

om Cartagena binnen te varen, maar begrijpen we ook beter hoe
men deze stad altijd zo goed heeft kunnen verdedigen. Na onze
ochtendrit is er nog even tijd voor een verfrissende douche. Na de
lunch rijden we naar de internationale luchthaven van Cartagena voor
onze retourvlucht naar Brussel via Bogotá. (O,L)
Dag 16 BRUSSEL
We komen aan in Brussel.

FERNANDO BOTERO

Deze kunstenaar van wereldfaam werd in 1932 geboren in
Antioquía nabij de stad Medellín. Zoals vele artiesten kwam hij
uit een arme familie en niemand steunde zijn beslissing om kunstenaar te worden. Er moest immers brood op de plank komen.
Na enkele mislukte exposities in Medellín en Bogotá besloot hij
naar Europa te reizen. Dit was immers een uitgelezen kans om
de grote meesters van de Renaissance te leren kennen. Na vele
omzwervingen vond hij zijn inspiratie in Spanje en Italië. Zijn
schilderijen, tekeningen en beelden zijn meteen herkenbaar aan
de dikke, opgeblazen mensen, dieren en voorwerpen. Hijzelf
beschrijft het als volumineus. Hoofden, koppen, rompen en ledematen worden vaak uitvergroot maar handen en voeten zijn
in verhouding klein. Men kan Botero’s werk alleen begrijpen als
men het verleden en huidige leven van de Colombianen kent.
Misschien lijken figuren voor ons uitdrukkingsloos, maar wanneer
we zijn werken bestuderen, vertellen ze talloze verhalen. Hij uit
zijn kritiek op de politiek en corruptie, gebruikt humor om het
Colombiaanse familieleven te beschrijven, laat zijn frustratie zien
over het geweld in zijn geboorteland, er is erotiek en liefde, geweld en sarcasme. Hij is vooral bekend geworden met de expositie van zijn grote bronzen beelden op de Champs-Elysées in Parijs
in 1992 en op Parc Avenue in New York City in 1993. Zijn grootste beloning gold toen hij op zijn 80ste verjaardag in Pietrasanta
in Toscane mocht exposeren tussen de Italiaanse grootmeesters.
Fernando Botero vertelt ons met zijn kunstwerken over het echte
Colombiaanse leven net zoals Gabriel García Márquez dat deed
met zijn boeken.

COLOMBIA
BELANGRIJK OM TE WETEN
■■

■■

■■

■■

Tijdens 20 CB01 verblijven we in Medellín tijdens het
Bloemenfestival. Ons programma krijgt extra kleur dankzij
deze bloemenpracht.
Ondanks in Colombia het toerisme nog in zijn kinderschoenen
staat, verblijven we op de meeste plaatsen in aangename vierof vijfsterrenhotels.
Wildlife komt jammer genoeg niet à la carte en kunnen we
dus nooit garanderen.
Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden
kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken.
Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo
nauwkeurig mogelijk te volgen. Tijdens de reis nemen we
verschillende binnenlandse vluchten. De vluchtschema’s
kunnen na publicatie van de brochure nog wijzigen.

■■

Tijdens deze rondreis bezoeken we verschillende gebieden met
afwisselende klimaten. We raden dan ook aan om kleding
mee te nemen voor voornamelijk warme dagen, maar ook
voor regen en koudere dagen en nachten.

■■

Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Tijdens
deze rondreis wordt er veel gewandeld. Aangepaste schoenen
zijn dus een must tijdens deze wandelingen. Iedereen die over
een goede conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen aan
alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.

HOTELS
Dag 1-2-3 MEDELLÍN
HOTEL PARK 10 (*****/°°°°)
www.hotelpark10.com
Dag 4 POPAYÁN
HOTEL DANN MONASTERIO POPAYÁN (****/°°°°)
www.hotelesdann.com
Dag 5-6 SAN AGUSTÍN
MONASTERIO SAN AGUSTÍN (****/°°°°)
www.monasteriosanagustin.com
Dag 7 NEIVA
GHL NEIVA HOTEL (****/°°°°)
www.ghlhotelneiva.com
Dag 8-9 BOGOTÁ
HOTEL DE LA OPERA (****/°°°°)
www.hotelopera.com
Dag 10-11 SANTA MARTA
CAYENA BEACH VILLA (*****/°°°°)
www.cayenabeachvilla.com
Dag 12-13-14 CARTAGENA
BASTION HOTEL (*****/°°°°°)
www.bastionluxuryhotel.com

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be
*= officiële categorie Colombia / °= beoordeling ADA
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INBEGREPEN
■■

Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/
naar Brussel

■■

Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

■■

Alle overnachtingen volgens programma

■■

Alle excursies en transfers volgens programma

■■

Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch,
D=Diner)

■■

Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op
25.09.19)

■■

Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■■

Assistentie bij check-in op de luchthaven

■■

Reisbijstands- en uitgebreide annuleringsverzekering. Liever
geen verzekering? Vraag ons naar de pakketprijs zonder
verzekeringen.

NIET INBEGREPEN
■■

Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

■■

Eventuele kosten voor paspoort en inentingen

■■

Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde
groepsreis (mogelijk op aanvraag!)

